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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 20 de maig del 2020 
 
A la Casa Comuna, a les 9.00 hores del dia 20 de maig del 2020, es reuneix la 
Junta de Govern, sota la presidència de l’Hble. Sra. Conxita Marsol Riart, 
cònsol major. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi 
assisteixen de forma presencial, els membres següents: 
 
L’Hble. Sr. David Astrié Padilla, cònsol menor 
L’Hble. Sr. Miquel Canturri Campos, conseller major 
L’Hble. Sr. Gerard Estrella Armengol, conseller menor 
L’Hble. Sra. Meritxell Pujol Carrascosa 
L’Hble. Sr. Alain Cabanes Galian 
L’Hble. Sra. Meritxell López Guitart 
L’Hble. Sra. Letícia Teixeira Da Silva 
L’Hble. Sr. Gerard Menardia Coloma. 
 
 
Primer. DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL 
 
S’informa: 
 
La Assemblea General Ordinària de la Junta de Membres del Rec del Solà 
d’Andorra la Vella, en el curs de la sessió ordinària celebrada el dia 12 de març 
del corrent, va acordar que el càrrec de president de la Junta recaigui sobre el 
cònsol major de la parròquia que ostenti el càrrec en cada moment. La Junta de 
Govern acorda acceptar el nomenament. 
 
 
Segon. CONSELLERIA D’ESPORTS 
 
DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord:  
 
1. S’acorda convocar un concurs d’àmbit nacional per adjudicar el servei de 
control de qualitat de les obres de reconstrucció per l’incendi, reforç estructural i 
condicionament, del Centre Esportiu dels Serradells. A tal efecte, s’aproven els 
plecs de condicions administratives i tècniques i es publica al BOPA l’Edicte de 
licitació. 
 



AJdG núm. 20/19 
20/05/2020 

 

 2 

2. Vist l’Edicte del 17 de març del 2020, mitjançant el qual es va suspendre, 
entre altres i a conseqüència de la crisi sanitària, la data límit establerta per a la 
presentació d’ofertes en relació amb el concurs nacional per adjudicar els 
serveis de propietat delegada per a la coordinació i control de les obres 
derivades de la reconstrucció del Centre Esportiu dels Serradells, publicat al 
BOPA núm. 20, any 2020, del 26 de febrer del 2020, s’acorda reprendre el 
procés de licitació i publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
 
3. S’acorda retornar la part proporcional avançada del seu abonament anyal 
complet del Centre Esportiu dels Serradells al Sr. PGJ, ja que no en va poder 
gaudir a causa del sinistre ocasionat a l’edifici. 
 
 
Tercer. CONSELLERIES DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS I DE 
RECURSOS HUMANS 
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
ÀREA DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 
SERVEI DE TRÀMITS 
 
Acord: 
 
S’acorda resoldre les sol·licituds següents que s’adjunten a l’acta: 
 

- Sol·licituds d’altes, de baixes i de modificacions de comerç 
- Sol·licituds d’altes i d’una baixa de propietat 
- Una sol·licitud de fraccionament d’un deute tributari. 

 
 
B) DEPARTAMENT DE NOVES TECNOLOGIES 
 
ÀREA DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
 
Acord: 
 
S’acorda contractar, pel procediment de contractació directa, l’empresa T-
Systems ITC Iberia, SAU per al desenvolupament i implantació d’un mòdul de 
signatura electrònica integrat a l’aplicació de gestió financera i comptable 
SICAP, per un import de 14.420,00€ (40201/92001/640200). 
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C) DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. Permisos administratius no retribuïts 
 
A partir de la data 2 de juny tots els treballadors del Comú hauran d’incorporar-
se al seu lloc de treball. Aquelles persones amb fills a càrrec que no disposin 
d’un servei de guarda hauran de sol·licitar a la Junta de Govern un permís 
administratiu no retribuït. 
 
2. Personal considerat vulnerable 
 
Amb efectes a la data 4 de maig del corrent, queden sense efecte les mesures 
d’aturs de treball extraordinaris pel tema del coronavirus. En conseqüència, a 
partir d’aquesta data, tot el personal quins departaments estan funcionant 
haurà d’incorporar-se al seu lloc de treball o presentar la corresponent baixa 
mèdica quedant sotmesa al règim ordinari i general de les baixes. 
 
3. Estructura retributiva 
 
S’acorda deixar temporalment en suspens l’aplicació de l’apartat 2.3 b) de 
l’article 60 de l’Ordinació de la funció pública, relatiu a la revisió automàtica de 
la banda 95, per a totes aquelles retribucions salarials que superin els 4.000€. 
 
4. La promoció interna mitjançant concurs públic d’ un treballador públic 
indefinit 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la promoció interna del 
Sr. NG, com a treballador públic indefinit, en la plaça de tècnic per al Servei 
d’Enllumenat, a comptar de l’1 de juny del 2020 amb un període de prova de 6 
mesos, i amb una classificació salarial corresponent al 101% de la banda 
salarial del grup funcional C, nivell 5. El treballador nomenat haurà d’obtenir la 
convalidació de la formació professional, nivell 1 per tot abans del seu 
nomenament definitiu (50203/16500/110000).  
 
5. Permís administratiu retribuït 
 
DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
 



AJdG núm. 20/19 
20/05/2020 

 

 4 

SERVEI DE TRÀMITS 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i prenent en compte els 
acords adoptats en les Juntes de Govern del 8 i 22 d’abril del 2020, referent als 
permisos administratius retribuïts per tenir cura d’infants menors de 14 anys o 
amb discapacitat i la situació excepcional causada pel SARS-CoV-2, s’acorda 
autoritzar la Sra. DCBLF a gaudir d’un permís administratiu retribuït d’1 hora 
diària per tenir cura del seu fill, fins a l’1 de juny del 2020. A comptar del 2 de 
juny, aquest permís serà considerat com a permís administratiu no retribuït. 
 
6. Permís administratiu no retribuït 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans, i la situació excepcional 
causada pel SARS-CoV-2, s’acorda autoritzar la Sra. DDAP a gaudir d’un 
permís administratiu no retribuït, a comptar del 18 de maig del 2020 i fins al 2 
de juny del 2020.  
 
7. Contractació d’uns treballadors públics interins   
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
De conformitat amb els articles 109.d, 110 i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de 
gener, de la funció pública, s’acorda la contractació i el nomenament, amb 
caràcter provisional, dels Srs. TM i PLC, com a treballadors públics interins, en 
la plaça d’operari per al Servei de Medi Ambient, a comptar del 25 de maig i 
fins al 30 d’octubre del 2020, amb un salari en base al 80%, del grup funcional 
C, nivell 5, i una jornada setmanal de 37,5h (50107/17000/130000).  
 
8. Prolongació d’una treballadora pública interina  
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
SERVEI A LA INFÀNCIA 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb els 
articles 109.d i 111 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda prolongar la contractació de la Sra. SRF, com a treballadora pública 
interina, en la plaça de monitora de lleure, a comptar del 19 de maig i fins al 3 
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de juliol del 2020, amb un salari en base a 9,22€/h treballada, i amb una 
jornada laboral de 25h/setmanals en període de curs escolar i de 
37,5h/setmanal en períodes de vacances escolars (70503/32402/110000). 
 
9. Modificació d’un acord de la Junta de Govern de l’11 de març del 2020  
 
S’acorda modificar l’acord de la Junta de Govern de l’11 de març del 2020 
següent relatiu a la publicació d’un edicte extern per a treballadors públics 
interins: 
 
On hi diu: 
“DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb els 
articles 109.c i 110 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda convocar un concurs pel procediment selectiu d’ingrés per contractar 4 
auxiliars com a suport del servei de medi ambient, per a l’estiu 2020, com a 
treballadors públics interins (50107/17000/130000).” 
 
Hi ha de dir: 
“DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Vist l’informe de la directora de Recursos Humans i de conformitat amb els 
articles 109.c i 110 de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública, 
s’acorda convocar un concurs pel procediment selectiu d’ingrés per contractar 8 
auxiliars com a suport del servei de medi ambient, per a l’estiu 2020, com a 
treballadors públics interins (50107/17000/130000).” 
 
 
Quart. CONSELLERIES DE PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I D E 
CIRCULACIÓ 
 
A) DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la sol·licitud número 5104520, a nom de la societat CLOUD 6, SL, 
relativa a la demanda de construcció d’un edifici destinat a habitatges, 
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aparcaments i locals comercials a la parcel·la de terreny situada al carrer Bisbe 
Príncep Iglesias, 1 i carrer Doctor Molines, 21. 
 
2. S’acorda la sol·licitud número 510822, a nom de la Comunitat de Propietaris 
de l’Edifici Xamfrà, relativa a la demanda de registre de divisió de finca de 
l’edifici Xamfrà situat a l’av. Tarragona, 6 i carrer Ciutat de Consuegra, 19. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a l’acta. 
 
 
B) SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Acords: 
 
1. S’acorden les resolucions d’al·legacions formulades sobre diverses sancions 
de circulació que s’adjunten a l’acta. 
 
2. S’acorda ampliar el contracte amb la Societat Financera Pyrénées, SA, per 
un període de 24 mesos addicionals i per un import mensual de 2.518,32€, IGI 
inclòs (50401/103300/204000), referent al subministrament de dos vehicles 
grua Mercedes, mitjançant la modalitat de rènting, i publicar al BOPA l’Edicte 
corresponent. 
 
3. S’acorda ampliar el contracte amb la societat Stela Lloga, SLU, per un 
període de 12 mesos addicionals i per un import mensual de 600€, IGI inclòs 
(50401/13300/204000), referent al subministrament d’un vehicle, mitjançant la 
modalitat de rènting, i publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE FINANCES 
 
DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT I FACTURACIÓ 
 
S’informa: 
 
De la liquidació del pressupost corresponent al primer trimestre del 2020, en 
compliment de l’article 98 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances 
comunals, de la qual se n’informarà també al Consell de Comú. 
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Sisè.  CONSELLERIA DE SOSTENIBILITAT I INNOVACIÓ 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Acord: 
 
Vist l’Edicte del 17 de març del 2020, mitjançant el qual es va suspendre, entre 
altres i a conseqüència de la crisi sanitària, la data límit establerta per a la 
presentació d’ofertes en relació amb el concurs nacional per adjudicar el servei 
de control i tractament de plagues i colònies dins la parròquia d’Andorra la 
Vella, publicat al BOPA núm. 29, any 2020, del 18 de març del 2020, s’acorda 
reprendre el procés de licitació i publicar al BOPA l’Edicte corresponent. 
 
 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar, es llegeix i s’aprova aquesta acta i 
s’aixeca la sessió a les 14.45 h. 


